Sofinanciranje projektov neformalnega izobraževanja v mladinskih strukturah

Ukrep zajema naslednje aktivnosti:





zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa,
ustanovitev komisije za pripravo in izvedbo javnega razpisa,
pripravo javnega razpisa (določitev prioritetnih tem in aktivnosti; določitev prioritetne ciljne
skupine; določitev kriterijev za organizacije prijaviteljice; določitev višine sredstev za
posamezni projekt),
promocijo javnega razpisa in izvedbo javnega razpisa.

Finance
Razpisi slovenskih občin v podporo neformalnemu izobraževanju se gibljejo okrog 10.000 EUR letno.

Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Občina mora zagotoviti kader za razpisno komisijo. Ob tem je potrebno poskrbeti, da priprava,
izvedba in spremljanje javnega razpisa postanejo del rednih delovnih nalog pristojnih občinskih
uradnikov, čemur bodo ti namenili povprečno 40 delovnih ur.
Del kadra morajo biti tudi mladi posamezniki, ki se v občini ukvarjajo z mladino ali so del kakšne
mladinske organizacije, saj imajo vpogled v dejanske potrebe in zmožnosti izvajanja določenega
projekta.

Akti
Občina lahko za potrebe izvedbe ukrepa sprejme pravilnik o dodeljevanju sredstev za neformalno
izobraževanje, v katerem med drugim opredeli postopke priprave in izvedbe razpisa, pogoje za
upravičenost in način financiranja. V kolikor ima občina pravilnik o sofinanciranju mladinske
dejavnosti ali mladinskega dela, lahko dodeljevanje sredstev za neformalno izobraževanje umesti v
ta pravilnik.
Prav tako mora občina za ta namen zagotoviti sredstva v proračunu.

Komu je namenjen?
Namenjen je mladim, še posebej tistim z manj priložnostmi, od 15. do 29. leta starosti. Upravičeni
prijavitelji so organizacije v mladinskem sektorju.

Učinki







povečanje programov neformalnega izobraževanja in posledično bolj kompetentni mladi,
večja možnost zaposlitve mladih, ki imajo določena, na neformalen način pridobljena
znanja,
bolj efektiven, iznajdljiv delovni kader z večjimi razvojnimi potenciali za lokalno skupnost,
ustvarjanje novih zaposlitev na lokalnem trgu dela in posledično manjša brezposelnost,
bolj družbeno koristno naravnana generacija mladih in
povečanje prostovoljstva in aktivne participacije mladih.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.

